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המנחה
עיוני
שאלה לעיון ופילפול
זמן סיפור יציאת מצרים
המנ”ח ביאר דזמן חיוב סיפור יציאת מצרים תלוי בזמן חיוב אכילת מצה,
ולכן לדעת ר’ אלעזר בן עזריה ורבא (פסחים דף קכ ):דאכל מצה אחר
חצות לא יצא ידי חובתו ,ה”ה חיוב סיפור אינו אלא עד חצות ,אך לרבנן דזמן
אכילת מצה הוא כל הלילה ה”ה חובת הסיפור היא כל הלילה עכ”ד ,וכ”כ
בשו”ת משכנות יעקב (או”ח סי’ קל”ט) ועוד.
א .והנה בשו”ע הל’ ליל הסדר (סי’ תפא ס”ב) פסק“ :חייב אדם לעסוק
בהלכות פסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ונפלאות שעשה הקב”ה
לאבותינו עד שתחטפנו שינה” עכ”ל ,ומקור הדין הוא בתוספתא (פ”י ה”ח,
וכן שנינו בהגדה של פסח (עי’ תוס’ ע”ז מה .ד”ה אמר) מעשה ברבי אליעזר
ורבי יהושע וכו’ שסיפרו כל הלילה ביציאת מצרים ע”ש.
ולכאורה צ”ע ,דהרי המחבר פסק (סי’ תע”ז ס”א) דצריך ליזהר לאכול כזית
האפיקומן לפני חצות ,והרמ”א אף הוסיף דה”ה לענין הלל ע”ש ,וא”כ היאך
פסק דיש חיוב לספר ביציאת מצרים כל הלילה ,וצ”ע.
ב .עוד צ”ע ,דהמחבר כלל הלכות הפסח בהדי סיפור יציאת מצרים ,ומקורו
מהתוספתא הנ”ל וכן מובא פעמים רבות במדרשי הלכה שיש חיוב לעסוק
בהלכות הפסח כל הלילה (עי’ תוספתא שם הי”ב ,מכילתא סוף פרשת בא
ועוד).
וצ”ע דמאי ענין זה לזה ,הרי מהות הסיפור הוא לספר בניסים ונפלאות
שעשה עמנו ביצי”מ ,ובלימוד ההלכות אין שום שייכות לסיפור הניסים
לכאורה ,וצ”ע.

שמחת נישואין במלכות בית ויז’ניץ .חצר
התלמוד תורה מלאה חוגגים ,העולזים
ומכרכרים בכל עוז בשמחת רועם הנאמן,
המוני החסידים עומדים צפופים על
הפארענטשעס ,והמבוגרים והמכובדים
שבהם יושבים סביב השולחנות הארוכים
המתוחים ביניהם ומלאים כל טוב וטוב ,דמותו
העילאית של הרבי הק’ ה”אמרי חיים” זי”ע
נראית בראש שולחן המזרח ,ולצידו בנו יקירו
כ”ק רבינו הקוה”ט זי”ע  -אבי הכלה ,עב”ג
החתן כש”ת האדמו”ר מסאטמער שליט”א.
רק כמה מחדי העין מבחינים ,כי בודדים
מבין החסידים אינם נמצאים במקום ,ומדובר
דווקא בחסידים מסורים ודבקים בעוז לרבינו
הקוה”ט ה”אמרי חיים” זי”ע ,הנוכחים בכל
מעמד אפשרי ,אינם מחסירים אף שולחן
הטהור  -אם בשבת ואם בימות החול ,בכל
התפילות שאפשר להם הם משתתפים,
ועתה ,היכן הם?
רבינו הק’ ה”אמרי חיים” זי”ע יוצא להפסקה
קצרה ופונה לחדרו שבבנין בית המדרש
הגדול הסמוך ,והנה קולטות אזניו הטהורות
המולה שקטה מהמטבח הממוקם לא הרחק,
תוך דקות ספורות ניצב הוא בהדרו ליד דלת
המטבח הפתוחה לרווחה ,ועיניו הרחימאיות
המשך בעמוד ג' >>>

תשובות ניתן לשלוח לנציגי המערכת בכל אתר ואתר,
או בפקס 03-6764146

מנחת גבוה

דא“ח מכ“ק מרן אדמו“ר הקוה“ט שליט“א

 ...לימוד מנחת חינוך תפס אצל רבנו הק' זי"ע מקום של כבוד ,ואף היה דורש תדיר מהבחורים שילמדו מצוות במנחת חינוך ,כפי
שסיפר לי בחור אחד שנסע לחו"ל ,שכשנכנס להפרד מרבנו הק' זי"ע ,שאלו ,מה הנך מתעתד לעשות בזמן הנסיעה .ענה הבחור,
ללמוד גמרא .אמר לו ,לא ,אל תלמד גמרא ,כי אז תלמד קצת ואחר תסתכל במקומות שאינם טובים כל כך .תלמד 'מנחת חינוך',
בזה יש עיון ופלפול ,זה יגרש ויבטל את היצר ולא תגרר אחר דבריו.
(דברי אלקים חיים  -עצרת התעוררות)

א

פניני המנחה

פנינים והערות באור המנחת חינוך

יציאת מצרים ,בה נאמר בתוה”ק “והגדת” ,צריך להגיד
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
בפה ולא מועיל שיהרהר בליבו ,אך ה”מנחת חינוך” דוחה
בבית משפחת כהן ישבו נרגשים כל בני המשפחה ,יחד זאת ומביא את דברי ה”שאגת אריה” (סימן י”ג) שהאריך
עם אברהם  -גר צדק שזה מקרוב נכנס ובא תחת כנפי לברר שגם מצות זכירת יציאת מצרים לא יוצאים בהרהור
השכינה והתגייר בבית דין צדק כדת וכדין ,משפחת כהן
וצריך להזכירו בפה.
ליוותה את אברהם תקופה ארוכה ,וכעת הוזמן אחר כבוד
לחוג עימם את ליל הסדר בצוותא חדא .אברהם היה שמח בהמשך מנסה ה”מנחת חינוך” לומר ,שבעוד שמצות
במיוחד ,ובפרט התרגש בשעה שהרב כהן הסביר בארוכה זכירת יציאת מצרים יוצאים ידי חובה באיזכור אחד בלבד,
על מהות הלילה הקדוש ,בתורת הנגלה ובספרי רבותינו הרי שמצות סיפור יציאת מצרים צריך לפרט ולספר
הקדושים ,על השמחה העצומה ורשפי האש הלוהטים בפרוטרוט ובאריכות ,לספר כל הניסים והנפלאות שעשה
שעולים מכבשונם של רבוה”ק לקראת אכילת “כזית לנו השי”ת במצרים ובזמן יציאתינו משם ,אך הוא דוחה
גם את זאת ,לפי דברי ה”פרי חדש” (סימן תע”ג) שכתב
מצה”.
שמצות סיפור יציאת מצרים יוצאים ידי חובה באיזכור
“אכן כן!” ,התלהב הרב כהן“ ,ה”כזית מצה” ,מאכל האמונה יציאת מצרים בקידוש של ליל הסדר ,ומה שאנו אומרים
ומאכל הרפואה ,כמובא בזוה”ק! וביחד עם כל מצוות בהגדה של פסח ש”רבן גמליאל אומר כל מי שלא אמר
הלילה הק’ ,אשר אנו עומדים כעת בתחילתו ,מצוות ועוד שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו” ,היינו שלא
מצוות ,מצה ומרור ,ארבע כוסות והגדה ,הלל ושמחה ,יצא ידי חובתו כראוי ובאופן המובחר ,אך עצם מצות
וכמובן ,מצות סיפור יציאת מצרים! הרי הלילה הזה גדוש סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר כבר יצא באמירת “זכר
ועמוס במצוות!”
ליציאת מצרים” בקידוש.
“סיפור יציאת מצרים לא סיפרנו כבר מקודם?” ,שאל
אברהם גר הצדק בפליאה גדולה“ ,הרי ישנה מצות עשה
לזכור יציאת מצרים בכל יום ולילה  -כמו שנאמר עוד
מעט בהגדה של פסח “מזכירין יציאת מצרים בלילות” -
וזאת קיימנו כבר מקודם בתפילת מעריב כשאמרנו “אני
ה’ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות
לכם לאלוקים”! ואם כן מדוע כל כך מתרגשים דווקא
כעת ,בלילה הק’ של ליל פסח ,ולא בכל יום בשחרית ובכל
ערב בערבית ?!”

ולכן כתב ה”מנחת חינוך” שההבדל הוא כך ,בעוד שבכל
ימות ולילות השנה המצוה היא להזכיר לעצמו ולא צריך
להזכיר לבנו ,הרי שבליל הסדר המצוה היא לספר לבנו,
ואמנם כשאין לו בן או אדם נוסף בליל הסדר ,אכן שווה
מצות סיפור יציאת מצרים לזכירת יציאת מצרים שבכל
השנה ,ואם נשאל“ :מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות”
לענין מצות סיפור יציאת מצרים ,התשובה על כך הוא
שאכן רק כשיש לו בן או אדם אחר ישנו שינוי בלילה זה,
אך כשאינם איתו אזי באמת לא נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות ,כי גם בכל הלילות אנו מצוים ועומדים לקיים מצות
עשה של “למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים”!

•••
מהו באמת ההבדל בין מצות זכירת יציאת מצרים שבכל
יום ולילה ,לבין מצות סיפור יציאת מצרים שבליל הסדר ?

בשלושה דברים נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

על שאלה זו עמד ה”מנחת חינוך” בתחילת מצוה כ”א,
ותמה מדוע מנה הרמב”ם את מצות סיפור יציאת מצרים
של ליל ט”ו ניסן  -ליל הסדר  -למצוה מיוחדת בפני עצמה,
ולא צירפה למצות זכירת יציאת מצרים שבכל יום ולילה,
שהרי הרמב”ם וכל הפוסקים פסקו כבן זומא ,הסובר
שמצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה ,שנאמר “למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך” (דברים
והנה נודע בדבר זה דברי הגאון רבי חיים מבריסק זצ”ל (על
טז ,ג).
הש”ס סי’ מ’) שיש שלשה הבדלים בין מצות זכירת יציאת
ה”מנחת חינוך” דן בתחילה לומר שבעוד שאת מצות מצרים שבכל יום ולילה ,ובין מצות סיפור יציאת מצרים
זכירת יציאת מצרים מקיימים גם בהרהור ,מפני שנאמר שבליל הסדר :א .במצות זכירת יציאת מצרים צריך האדם
בו לשון של “תזכור” ,וזכירה היא גם בלב ,אך במצות סיפור להזכיר לעצמו ,ובמצות סיפור יציאת מצרים עליו לספר
ה”פיתי מנחה” (אות ג’) הקשה על דברי רבינו ה”מנחת
חינוך”  -שכשאין לו למי לספר סיפור יציאת מצרים ,צריך
לספר לעצמו ,ומקיים בזה המצוה הקבועה של “זכירת
יציאת מצרים” שבכל יום  -אם כן מדוע כאשר האדם
נמצא לבדו צריך לשוב ולספר ביציאת מצרים ,והלא כבר
קיים מצוה זו בתפילת מעריב ,כבכל לילה ולילה?!

ב

המשך דבר המערכת

וועד

“מערכת המנחה”

שע”י “ההנהלה הרוחנית דחסידי ויז’ניץ”
בנשיאות כ”ק מרן עט"ר אדמו”ר שליט”א

קול רינה וישועה באהלי צדיקים
בשם כל קהלא קדישא הדין ,אנשי שלומינו המקושרים לאילנא
דחיי ,לומדי מנחת חינוך די בכל אתר ואתר ,מגישים אנו בחרדת
קודש את ברכותינו הנאמנות לעמוד האש ההולך לפני המחנה
להנחותינו הדרך אשר נלך בה והמעשה אשר נעשה ,רוח אפינו
מאור עינינו נזר ראשנו ועטרת תפארתנו ,תפארת ישראל והדרו,

כ"ק מרן אדמו"ר
עט"ר הקוה"ט שליט"א
ולחתנא דביה נשיאה הרה"ג המפואר חסיד שבכהונה

הרה"ג יואל משה מרדכי כץ שליט"א
לכבוד השמחה הכפולה השרויה במעון המלוכה ,שמחת הבר מצוה של
הנכדים  -הבנים החשובים פרי עץ חיים
ה"ה

הרב שלמה זלמן הי"ו
הרב חיים מאיר הי"ו
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
וזאת הברכה מאלוקי המערכה למחותן הדגול מרבבה מרביץ תורה
לעדרים

כקש"ת הגה"צ אדמו"ר מוויען שליט"א
יהא רעווא קדם אבוהון דבשמיא שיגדלו הנערים בתורה וביראה טהורה
בדרך החסידות הצרופה לתפארת בית אבות ,ורבינו הקוה"ט שליט"א
יאריך ימים על ממלכתו בבריות גופא ונהורא מעליא ,במעגלי צדק ינחנו
על מי מנוחות ינהלנו ,אך ששון ושמחה ישרה במעונו תמיד וירוה רוב
תענוג ונחת דקדושה מנכדיו אלו ומכל יוצאי חלציו ,עדי יבוא גואל לציון
ונלך לקראתו ומלכנו בראשנו בב"א
המברכים בקידה אל מול פני הקודש

מערכת המנחה
שע"י ההנהלה הרוחנית

מגידי השיעורים
ומשתתפי השיעורים

לומדי מנחת חינוך
בארץ ובחו"ל

סוקרות את חסידיו הנאמנים ,אשר ויתרו
מרצונם על ההשתתפות בשמחתו ,ועמלים
בשעה זו במטבח לסדר את המנות ולהגישם
לפני קהל משתתפי השמחה.
רבינו הק’ סוקר בעיניו מאחד למשנהו ,והוא
מזהה בין העובדים את נאמנו האהוב והמסור,
תלמידו משכבר הימים ,הרה”ח ר’ ברוך
ולצר ז”ל“ ,ברוך! לאמיר טאנצן אינאיינעם!”
הוא קורא לו ,וכך ,רוקד הרבי הק’ העטוי
בגד שיראין  -קפטן זהוב ,שטריימל וגרביים
לבנות ,עם חסידו הנאמן החגור בסינר ענק
המכסה את כל גופו ,שלא ללכלך את בגדיו
הרגילים ,בכך הביע רבינו הק’ ה”אמרי חיים”
זי”ע את הערכתו לאלו שחסידות אצלם אינה
דווקא ההסתופפות בצל קדשו ,הדחיפות
להשיג מקום טוב ,או כל כיוצא בזה ,אלא
לעשות מה שצריך לעשות כדי ששמחתו של
הרבי הק’ תהיה שלימה.
•••
עומדים אנו בעיצומן של ימי השמחה,
ימי החנוכה ,ימים שלהם ממתינים חסידי
ויז’ניץ  -בארה”ב ובכל מקומות מושבותיהם
 ומתכוננים אליהם זמן רב ,כ”ק מרן רבינוהקוה”ט שליט”א יצא בראש פמליה דיליה
להשתתף בשמחת הבר מצוה לנכדיו
הראשונים למזל טוב ,לערוך את שבת חנוכה
בבורו פארק ולחנוך את בית המדרש החדש
בעיר מאנסי שהוקם ע”י חסידי ויז’ניץ בכל
אתר ואתר לעי”נ הרה”ח אברהם איילנדער ז”ל.
המוני אנשי שלומינו הצטרפו לנסיעתו ,אך
חלקם  -תלמידי הישיבות הקדושות ובחורי
האיגוד ,וכן אברכים שלא איסתעיא להו
מילתא  -נשארו כל אחד במקום מושבו.
אולם ,בל נשכח ,לא בעצם הנסיעה לחו”ל
אנו מכונים בשם חסידים ,אכן “מי יעלה בהר
ה’” קיימנו ,הבה נקיים גם “ומי יקום במקום
קדשו” ,נצדיק את התואר “ויז’ניצע חסידים”
אשר בו אנו מכונים ונזכור גם השבוע -
בטלטולי הדרך ובעומס המועדים והאירועים
 את הלימוד השבועי ב”מנחת חינוך” ,נשנןאת דברות קדשו של רבנו הקוה”ט שליט”א
אשר דורש מעמנו לא רק חיצוניות וספיחיה
אלא פנימיות הלב ,וכדוגמת המעשה דלעיל
עם רביה”ק ה”אמרי חיים” זי”ע אשר חסיד
לא נחשב זה שנדחף יותר על הפארנצ’ע
וכדו’ ,רק אלו העושים תמיד את רצון הצדיק
ובטלים אליו כאברים לגוף כפי שמגדיר זאת
רביה”ק ה”אהבת שלום” זי”ע.
ובימים אלו ,כשעומדים אנו שעות ספורות
ובודדות לפני גמר החתימה לטובה ,בוודאי
שרבינו הקוה”ט זי”ע מליץ טוב בעדנו
לחתמינו בדבר ישועה ורחמים ,וכפי
המשך בעמוד ה'
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שלוחה
מנחה
מכתבים למערכת
מאת:

גאב"ד שטראסבורג שליט"א
גיסו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יחזקאל הורוויץ
רב קהל קנין תורה שטראסבורג
ג’ לסדר ‘ואשר הוא עושה ה’ מצליח’ תשע”ג לפ”ק
לכבוד “מערכת המנחה” שע”י חסידי ויז’ניץ הי”ו
ע”ד בקשתכם לבוא בכתובים לחזק סדר לימוד “ספר מנחת חינוך” בקביעות שיסודתו בהררי קודש כ”ק מרן
אדמו”ר הגאון הקדוש זצללה”ה הכ”מ ,שכנודע השתוקק מאוד שאנ”ש בנוסף להיותם חסידים ואנשי מעשה
יראים ושלימים ,יהיו גם למדנים ובקיאים בסוגיות הש”ס ,והבין שע”י שילמדו כל הציבור יחד בספר הנפלא
הנ”ל ,יתפלפלו יראי ה’ איש את רעהו בעניני ה”מצוה” שאוחזים בה וזה יהי’ עיקר המדובר בהתועדם יחד
בביהמ”ד ,יתרבה הלימוד וההתמדה בתורה ,שזו היתה כל מגמת חייו.
ואגב זכור אזכור ותשוח עלי נפשי ,בזכרי ימי בחרותי כשהסתופפתי בצלו הק’ בשווייץ וזכיתי לשמוע שיעוריו
הנפלאים בספר הנ”ל ,כאשר הוסיף מדילי’ חידושים עמוקים בחריפות ובקיאות נפלאה .וכל מי שעמד שם
יצא מהתפעלות מרוב גאונותו בראותם בחוש בקיאותו הנוראה שהיו עיניו כיונים על אפיקי התלמוד ולשון
הראשונים היו שגורים על לשונו ממש .ויש להדגיש שאופן אמירת השיעור היתה בכח גדול ובהתלהבות אש
קודש כאמירת התורה בשולחנו הטהור בשב”ק ,עד שהיו הדברים שמחים כנתינתן בסיני ,אשרי עין ראתה
כל אלה ,ואכמ”ל.
ועתה שבעוה”ר נחשכו המאורות ונשבה ארון הקודש ,קם בנו תחתיו ה”ה כ”ק גיסי מרן אדמו”ר שליט”א
והחזיר עטרה ליושנה בחידוש תקנה קדומה זו ,וגם הוסיף לעשות אזנים לתורה לערוך “מערכת המנחה” -
מפעל לחזק לאמץ ולסייע בהצלחת לימוד חשוב הנ”ל ביתר שאת וביתר עוז להגדיל תורה ולהאדירה ולעשות
נחת רוח לנשמת אביו הק’ בגנזי מרומים זי”ע.
והנה אף שאמרו חז”ל (ר”ה יט ועוד) דברי סופרים צריכין חיזוק ,מ”מ יודע אני בעצמי שלא הגעתי למדה זו,
מה אני ומה חיי שאבוא אחר המלך את אשר כבר עשהו ,עכ”ז לא אשיב פניכם ריקם ותפלה עושה מחצה,
ואצרף פה ממה שכתבתי בענין מצות סיפור יצאת מצרים שעומדים ללמוד כעת ,וישמע חכם ויוסיף לקח.
•
אומרים בהגדה :רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ,ואלו הן
פסח מצה ומרור ,פסח ע”ש שפסח וכו’ שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה’ וגו’ והיא משנה (פסחים קטז.).
ויש לחקור באיזה מצוה מדובר כאן שלא יצא יד”ח.
הנה הרמב”ם (פ”ז מהל’ חו”מ ה”ה) כתב וז”ל“ :כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא
יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור ,פסח ע”ש שפסח ,ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה” ,עכ”ל .הרי
כתב בהדיא דאמירת הג’ דברים אלו הם חלק מההגדה שהיא מצות סיפור יציאת מצרים ,וממילא ‘לא יצא
ידי חובתו’ הכונה על מצות סיפור יציאת מצרים .וכן מפורש ב”קרית ספר” (שם ה”א) :מצוה לספר בנסים
ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים באותו הלילה וכו’ ואם לא אמר ופירש טעמי שלשה דברים אלו בפסח שהן
פסח מצה ומרור ‘לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים’ ,עכ”ל .ובפשטות מסידור בעל ההגדה אמירת דברים
אלו קודם ברכת אשר גאלנו ולא בשעת האכילות משמע שהם חלק מסיפור יציאת מצרים.
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המשך בעמוד ו'

המשך "פניני המנחה"

המשך דבר המערכת

זאת דוקא בדרך שאלה ותשובה ,וגם כאשר יושב ומסב לבדו בליל הסדר,
צריך לספר לעצמו בדרך שאלה (לשאול “מה נשתנה”) ותשובה (“עבדים
היינו לפרעה במצרים” וכו’) .ב .בזכירת יציאת מצרים יכול להזכיר באיזה
אופן שרוצה ,אך במצות הסיפור  -צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח.
ג .בעוד שבכל יום צריך אדם רק לזכור את יציאת מצרים ,הרי שבליל
הסדר צריך לספר גם את טעמי המצוות של ליל הסדר ,והיינו כדברי רבן
גמליאל שאומר שצריך לומר“ :פסח על שום מה ...מצה על שום מה...
מרור על שום מה”.

“הננו להודיעך” “ /אני רוצה לספר לך סיפור”
כשאדם מקבל הודעה בדואר ,נכתב בה בדרך כלל“ :הננו להודיעך ש,”...
ואילו כשאדם מספר לחבירו סיפור ,הוא אומר לו“ :ר’ מוישה! בוא ותשמע
סיפור!”...
האם ישנו הבדל בין “סיפור” לבין “הודעה”? והאם צריכים “לספר” לבנים
על יציאת מצרים ,או רק “להודיע” להם שיצאנו ממצרים?
הרמב”ם (בהל’ חמץ ומצה פ”ז ה”א) כתב“ :מצות עשה של תורה לספר
בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בליל ט”ו בניסן וכו’ ,שנאמר “והגדת
לבנך” וכו’ ,אעפ”י שאין לו בן ,אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת
מצרים” וכו’ .ובהלכה ב’ כתב הרמב”ם“ :מצוה להודיע לבנים ,ואפילו לא
שאלו ,שנאמר “והגדת לבנך” ,ובספר “ויאמר שמואל” (מועדים ,סיפור
יצי”מ) דקדק שבעוד שבהלכה א’ פתח הרמב”ם וכתב שצריך “לספר”
ביציאת מצרים ,הרי שבהלכה ב’ ,כשעסק בחיוב סיפור יציאת מצרים על
הבנים כתב“ :להודיע” ,האם ישנו הבדל בין סיפור לבין הודעה?
הגאון הגדול ר’ נתן גשטטנר זצ”ל עמד על שאלה זו בשו”ת “להורות
נתן” (ח”ט או”ח סי’ ח’) ,וכתב שלשון זו מורה לנו שישנו חיוב להודיע
לבנים דברים מחודשים  -שהבן לא ידעם עד כה  -מעניני יציאת מצרים,
והוכיח כן מכמה דוכתין ש’הודעה’ היא הודעת דבר חדש שלא ידעוהו עד
כה (עיין בראשית ג,יא וברש”י שם ,ויקרא ה ,א ואסתר ב,כ) .ובספר ויאמר
שמואל (מועדים) כתב שהאחרונים כתבו בזה ש”לבנים צריך להודיע,
בדרך שאלה ותשובה .הודעה היא לשון השייכת כתשובה ,ולא כסיפור
גרידא”.
ומעניין לראות דבר נוסף בדברי הרמב”ם .שהרמב”ם (שם ה”ד) כתב:
“וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח ,כיצד ,מתחיל ומספר שבתחלה
היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר
ע”ז ,ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו
ליחודו ,וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה
שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו ,והוא שידרוש
מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה ,וכל המוסיף ומאריך בדרש
פרשה זו הרי זה משובח” ,עכ”ל .הרי שהרמב”ם פתח בסיפור ,לגבי סיפור
השתלשלות הענינים וסיפורם ,וסיים ב’הודעה’ לגבי ‘עבדים היינו’ .ונראה
שלפי הגדרת הרמב”ם ,אזי רב ורבא ,שנחלקו האם מתחיל ב’מתחילה
עע”ז היו אבותינו’ או מ’עבדים היינו’  -נחלקו גם בגדר הסיפור ,האם הוא
‘סיפור’ או ‘הודעה’.
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שהדגיש רבינו הקוה”ט שליט”א בדא”ח
נעילת החג מוצאי שמחת תורה ש .ז“ .אכן
לימוד “מנחת חינוך” הוא לא דבר קל ודורש
התאמצות יתירה אך מי שמתאמץ ועושה
למעלה מיכלתו ,גם רבינו הקוה”ט זי”ע שם
למעלה יעשה עבורו מאמץ גדול ויתבע
בתוקף שיכתבוהו ויחתמוהו לחיים טובים
ומבורכים”.
ובזמן שמחה זו ,נגיש בקידה אל מול פני
הקודש ,בשם כל קהלא קדישא הדין  -לומדי
השיעור הקבוע ב”מנחת חינוך” ,ברכת
“מזל טוב” לעטרת ראשנו ונזר תפארתנו,
כ”ק מרן אדמו”ר הקוה”ט שליט”א ,לרגל
שמחתו הכפולה ,שמחת הבר מצוה לנכדיו
הראשונים ,פרי קודש הילולים ,ה”ה הבחור
שלמה זלמן שליט”א והבחור חיים מאיר
שליט”א למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת.
ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור
ודור ,מצלאין אנו לפני בורא כל עולמים,
שיזכה רבינו הקוה”ט שליט”א לרוות אך
תענוג ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ומכל
החסידים והתלמידים המקושרים ,אך שובע
שמחות ישרה תמיד בנוה מלכותו ,ונזכה
כולנו לחסות בצל קדשו ,לקבל מפיו שפע
הדרכה ברוחניות ולהתברך בזכותו בכל מילי
דמיטב ,לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום
הזה.
ובהאי עידנא דחדוותא נכפול ברכותינו
לבעל השמחה חדב”נ הרה”ג משה מרדכי
שליט”א ולאביו המחותן הדגול ,כקש”ת
הגה”צ אדמו”ר מוויען שליט”א ,לרגל יום
שמחתם ,יזכו לראות מהם ומכל יוצאי
חלציהם אך תענוג ונחת דקדושה ,ולהוסיף
בעבודת הקודש בהנהגת העדה באנפין
נהירין אכי”ר.
המברכים ומעתירים בלב מלא רגשות שמחה
המערכת

גליון המנחה
יו"ל ע"י

וועד "מערכת המנחה"
שע"י "ההנהלה הרוחנית דחסידי ויז'ניץ"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

•••

עורך :הרב יצחק יעקב מאיר
טל 052-711-51-51 :פקס03-676-41-46 :
•••
עיצוב ועימוד :אברהם גפנר
צילום והדפסה :מכון "יפוצו מעיינותיך"

המשך מעמוד ד'
אולם מהתוס’ (שם ד”ה ואמרתם זבח) שכתבו וז”ל :שצ”ל פסח זה וכו’ ואיתקש מצה ומרור לפסח וכו’ ,ע”כ.
משמע שהאמירה היא דין במצות פסח מצה ומרור ,וממילא הכונה שלא יצא מצות פסח מצה ומרור .וכן נראה
מהרמב”ן במלחמות (בר”מ ברכות) שכתב וז”ל :ושנינו כיוצא בה כל שלא אמר ג’ דברים אלו בפסח לא יצא ידי
חובתו ולא שיהא צריך לחזור ולאכול פסח מצה ומרור וכו’ ,עכ”ל .אלא דמבואר בדבריו שלא יצא הוא לאו דוקא
אלא שלא יצא יד”ח כראוי ,וכן מפורש בר”ן (והערוך לנר (סוכה כח) דייק שלהתוס’ הוא דוקא ,ע”ש).
הנה באחרונים מובא הרבה נפקא מינה בין השיטות הנ”ל ,כגון בזמן הזה שאין קרבן פסח או באופן שאין לו הג’
מצוות האלו ,תלוי במחלוקת הנ”ל אם חייב לומר הדברים והטעמים ,וכן אם מחויב להגיד אותם לבנו.
וחשבתי עוד נפ”מ לפימש”כ במנחת חינוך (מצוה כא) שלא מצא בשום מקום שנשים מחויבות במצות סיפור
יציאת מצרים שהיא מצות עשה שהזמן גרמא שרק במצות אכילות הלילה ילפינן מהיקש הפ’ לא תאכל עליו
חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצה וגו’ ,כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה ,וממילא לשיטתו אם
אמירת הג’ דברים הוא מדין סיפור יציאת מצרים נשים פטורות ,ואם הוא מדין הג’ מצוות חייבות.
אמנם לכאורה יש לנו ולכל או”א ג”כ נפ”מ גדול למעשה ,ואקדים דברי ה”דרך פקודך” בהקדמתו וז”ל:
א) תדע ידידי ,לרוב הפוסקים אפילו בדיעבד אינו יוצא ידי חובתו במצוה דאורייתא בזולת הכוונה ,הא ודאי לכל
הפוסקים לכתחילה בעינן כוונה אפילו במצוה דרבנן ,רק בדיעבד יוצא בדרבנן בלא כיון (עיין בפרמ”ג באשל
אברהם [סי’ ס’ סק”ג] כתב דבסי’ ר”ט [מג”א שם סק”ג] משמע דגם בדרבנן בעינן דוקא כוונה) אבל בדאורייתא
אינו יוצא ידי חובה וצריך לחזור ולעשות המצוה ,ועיין במג”א [סי’ ס’] שפסק דבדאורייתא ודאי בעינן כוונה ולזה
הסכימו כל האחרונים.
ב) נסתפק הפרמ”ג [שם] אם הכוונה היא בחיוב מן התורה או רק מדרבנן ,והנה לדעתי אם נאמר דהוא רק
מדרבנן ,לפי מה שנסתפק הפרמ”ג בפתיחה הכוללת [ח”ג אות ז’] וכו’ ,הנה לפי זה אם נאמר דחיוב הכוונה הוא
רק מדרבנן ,אם לא כיון באונס כגון שבלבלו דעתו וכיוצא יצא ידי חובת המצוה של תורה ,אבל בלבוש (סי’ ס’)
משמע דמקרא יליף הכוונה ,הגם שלא ביאר מקום המקרא ובישר לנו להודיע בסי’ תקפ”ט וגם שם לא ביאר,
ולדעתי יש כמה פסוקים בתורה מורים על זה וכו’ ,על כן אומר אני דעכ”פ הדבר הזה ספיקא דדינא ,דכיון דהכוונה
מחוייבת מדאורייתא ,אפילו בנאנס ולא כיון לא יצא וצריך לחזור ולעשותה ,רק לענין ברכה נראה דלא יברך בנאנס
ולא כיון ,כיון דהדבר בספק ,מספיקא לא מברכינן דספק ברכות להקל ,נ”ל.
עוד כתב שם וז”ל :והנה יש מצות התלויים בדבור ,עיין בב”י או”ח תקפ”ט [על מ”ש בטור וצריך שיכוין התוקע
וכו’] שכתב בשם רבינו שמואל (צ”ל תוספות רבינו יונה) דגם למ”ד מצות אין צריכות כוונה ,דוקא מצוה שיש בהן
מעשה שעשייתן מיקרו עשיה גם בזולת כוונה ,משא”כ מצות התלויות רק בדיבור שאין בהן עשיה גמורה לכו”ע
צריכין כוונה ,וכתב הפרמ”ג בפתיחה הכוללת דנפקא מינה גם לדידן דס”ל מצות צריכות כוונה אעפי”כ במצות
דרבנן קיי”ל דאין צריך כוונה ,היינו דוקא בתלויות במעשה משא”כ התלויות רק בדיבור כגון הלל (ובלא זה הסמ”ג
ס”ל הלל דאורייתא) ,ברהמ”ז בלא אכל כדי שביעה וברכת הנהנין (ואפשר גם ברכת המצות) ,צריך לכוין מקודם
שעושה כדי לקיים מה שצוהו חז”ל כאשר נצטוינו בתורה לא תסור וכו’ ,ובזולת הכוונה לא קיים המצוה ,והיה
לפי”ז מהראוי לחזור ולברך ,אך להיות דהפרמ”ג פקפק בזה ורוצה להביא ראיה דגם אותן התלוים בדיבור אין צריך
כוונה בדיעבד ,על כן מסתפינא להקל בספק ברכה ,הא ודאי בהלל יחזור ויאמר בלא ברכה דבלא זה יש סברא
דהוא מדאורייתא ,וגם אי הוה דרבנן יש לחוש לסברת רבינו שמואל (צ”ל תר”י) ,ולכתחילה ודאי צריך לכוין כנ”ל
אליבא דכ”ע ,ובברהמ”ז בלא אכל כדי שביעה יש להביא עצמו לידי חיוב כדי שיחזור ויברך ,נ”ל ,עכ”ד הנצרכים
לענינינו כעת.
ומעתה מאחר שישנה מחלוקת באמירת הג’ דברים הנ”ל איזה מצוה היא ,לכאורה הי’ צריך לידע למעשה לאיזה
מצוה לכוון באמירתן ,כיון דלכו”ע בדיבור צריך לכוון .וגם אם החיוב לומר הג’ דברים הוא רק מדרבנן כספיקו של
הפרמ”ג ,לכאורה צריכים לכוון לקיים מצוה דרבנן שנצטוינו מהפ’ לא תסור .ואין לומר דאם כיון למצוה אפי’ מצוה
אחרת יוצא ג”כ ,דזה אינו ,דידועים דברי הר”ן (ר”ה ט ):דשמכוין למצוה אחרת אפי’ למ”ד מצות אין צריכות כונה
לא יצא דמינה מחריב ,דהיינו שכונה למצוה אחרת מחרבת כונה הנכונה ,ואף שהטורי אבן (שם) השיג עליו ,מ”מ
לדידן דקיי”ל דמצות צריכות כונה לכו”ע לא יצא אם מכוין למצוה אחרת.

ו

המשך בעמוד ח'

מעדני המנחה

עניני הזמן בתורת ה“מנחת חינוך“

האם מותר להניח תפילין של ראש ושל יד בבת אחת
{מובא לרגל שמחת הבר מצוה בבית המלכות}
המחבר בשו”ע (או”ח סי’ כ”ה ס”ה)
פסק להלכה שיניח תפילין של יד
תחילה ויברך להניח תפילין ואח”כ
יניח של ראש ,ובסעיף ו’ פסק השו”ע
שאם פגע בשל ראש תחילה צריך
להעביר אותה ולהניח של יד תחילה.
והטעם מבואר בגמ’ (מנחות לו).
דכתיב “וקשרתם לאות על ידך” והדר
כתיב “והיו לטטפות בין עיניך” ,הרי
שהקדים הכתוב תפילין של יד לשל
ראש (ועיין באליה רבה סי’ כ”ח ס”ג
דעיקר הלימוד הוא מדכתיב “והיו”
בהוייתן יהו כסדר האמור בפרשה).
ויש להסתפק מה הדין כשהניח של
יד ושל ראש בבת אחת האם יצא או
לאו ,כלומר האם הסדר שכתבה תורה
להקדים של יד לשל ראש מעכב גם
בבת אחת ,או דילמא רק בהקדים של
ראש לשל יד אמרינן דלא יצא ,אבל
בהניחן בבת אחת יצא.
הנה ה”מנחת חינוך” סי’ תל”ז אות ו’
כתב שאם רצה לכתוב שם יו”ד ה”א
לחוד ,אסור לו לכתוב אח”כ וא”ו לחוד
דמקלקל השם ,דמעיקרא היה שם
י”ה ועכשיו יה”ו אינו שם כלל ,וא”כ
מקשה המנ”ח דבכל פעם שכותב
שם הוי”ה כסדרן הוי מקלקל השם
דהרי בתחילה כותב י-ה והוי “שם”
ואח”כ כשכותב ו’ מקלקל אותו ,ורק
כשמסיים ה’ אחרונה הוי שם שלם,
ואעפ”י שהוי מקלקל ע”מ לתקן מ”מ
לכתחילה ודאי שיש לתקן שלא יהיה
באופן כזה ,וא”כ קשה מדוע לא תיקנו
חז”ל בכותב שם הוי”ה ,שיכתוב קודם
ה’ ו’ ה’ ולבסוף יכתוב אות י’ בראש
התיבה ובזה אין שום מכשול.
ומסיק המנ”ח שמזה שלא עשו תקנה
הנ”ל הרי לנו ראיה ברורה שצריך
לכתוב את השם כסידרן קודם י’
ואח”כ ה’ וכו’ ,ולכן א”א לתקן שיכתוב
י’ לבסוף משום דהוי שלא כסידרן,
וממשיך ה”מנחת חינוך” שבזה מיושב

המתני’ ביומא (פ”ג מי”א) שמגנין את
בר קמצר דלא רצה ללמד על מעשה
הכתב ,שהיה כותב תיבה בת ארבע
אותיות בבת אחת ,ולכאורה מאי
נפק”מ אם בבת אחת או לא ,אלא
כותב המנ”ח דבוודאי אם אפשר
לכתוב השם בבת אחת שלא יהיה
קלקול אפי’ רגע אחד ,עדיף טפי ,רק
בשא”א אזי צריך לכתוב כסדר דווקא
ואעפ”י שיש קלקול ,וכיון שבן קמצר

אם באנו להחמיר כדברי
הזוה”ק ,הרי כמעט רוב
ס”ת שלנו אסור לברך
עליהם ,שבעוה”ר אין לנו
עסק בנסתרות ואין איתנו
מי שיודע בכוונת הזוה”ק,
ואפי’ עפ”י האריז”ל
רובם שאינם יודעים
הטעם והסוד ,ולכן אנו
בדורינו סומכים על פשט
ההלכה בלבד ואם נתכוון
לקדש השם סגי אף בלא
הכוונה והטעם ,והאריך
הד”ח להוכיח שלא בעינן
שיכתוב השם כסידרן
ולכן מותר גם בבת אחת.
היה כותב בשלימות ולא רצה ללמד
לכן מזכירין אותו לגנאי.
ובשו”ת “גינת ורדים” (או”ח כלל ב’ סי’
י”ב) כתב לבאר כדעת ה”מנחת חינוך”
שבעינן שיכתוב השם כסידרן ,ומביא
ראי’ מהזוה”ק פר’ ויקרא שהאריך
בענין כתיבת השם ,כל אות וכוונתה
ושצריך להיות דווקא כסדר י’ ה’ ו’
ה’ ,וכל שלא עושה כסדר הזה הרי
הוא פוגם ,וכל שפוגם בשם טוב לו

שלא נברא רח”ל ע”כ ,ומסיק ה”גינת
וורדים”“ ,ומוכיח מהזוה”ק שבכל
מקום שכותבין את השם בין בתפילין
בין בס”ת צריך שיכתבו כסידרן וממנו
תוצאות חיים”.
ובשו”ת “דברי חיים” (יו”ד סי’ נ”ז)
חולק עליו וס”ל שלא בעינן שיכתוב
השם כסידרן ,ומהמעשה של בן
קמצר גופא מוכיח הד”ח שלא בעינן
כסדרן ,כיון שהוא כתב בבת אחת
וגינו אותו שלא רצה ללמד ע”כ שלא
בעינן שיכתוב כסדר ,ועל מה שהביא
ה”גינת וורדים” בשם הזוה”ק כתב
הד”ח שאם באנו להחמיר כדברי
הזוה”ק ,הרי כמעט רוב ס”ת שלנו
אסור לברך עליהם ,שבעוה”ר אין לנו
עסק בנסתרות ואין איתנו מי שיודע
בכוונת הזוה”ק ,ואפי’ עפ”י האריז”ל
רובם שאינם יודעים הטעם והסוד,
ולכן אנו בדורינו סומכים על פשט
ההלכה בלבד ואם נתכוון לקדש השם
סגי אף בלא הכוונה והטעם ,והאריך
הד”ח להוכיח שלא בעינן שיכתוב
השם כסידרן ולכן מותר גם בבת
אחת.
ובשו”ת “דובב מישרים” (או”ח סי’
י”ח) כתב לבאר באופן נפלא את
שורש המחלוקת של המנ”ח והד”ח,
דדעת המנ”ח היא שבכל דבר דבעינן
כסידרן ,עיקר הקפידא הוא שהדבר
השני או האות השני לא יהיה מוקדם
לראשון ,ולכן כשכותב הכל בבת
אחת כשר ,דהשני לא קדם לראשון
ושפיר הוי כסידרן ,והראיה מבן קמצר,
אולם דעת ה”דברי חיים” הוא שאם
בעינן כסידרן הקפידא הוא דווקא
שהשני יהיה מאוחר לראשון ,והאות
הראשונה צריכה להיות קודם להשני,
א”כ כשכותב בבת אחת אינו כסידרן
דהשני לא היה מאוחר לראשון ,ולכן
מבן קמצר מוכח שלא בעינן כסדרן,
ודפח”ח.
המשך בעמוד ט'

ז

המשך מעמוד ד'
ולכאורה הי’ עצה לקיים שניהם ,דהיינו לומר השלשה דברים וטעמיהם שנים או שלשה פעמים ,פעם לקיים מצות
הגדה ,פעם למצות פסח מצה ומרור ואולי גם פעם שלישית לקיים מצוה דרבנן ,אלא דבמציאות אין נוהגים כן.
עוד הי’ אפשר לעשות תנאי בכונה ,כמו דקיי”ל (או”ח סי’ קז) באחד שמסופק אם התפלל דהדין הוא שמתפלל
ומתנה ,אם לא התפללתי תהא לחובתי ואם כבר התפללתי תהא לנדבה כמש”כ ב”י בשם הרשב”א ,וכן נפסק
בספירת העומר קודם הלילה (סי’ תפ”ט) דאפשר לספור בתנאי ,ע”ש .ואין לחלק דזה שייך רק בספק חיוב או
פטור אבל בשני חיובים א”א להתנות ,דזה אינו ,דהביאור הלכה (סי’ רל”ג) הביא מס’ סדר זמנים דאם נזכר בבין
השמשות שלא התפלל מנחה ,יתפלל שני תפילות ויתנה דאם עדיין יום הוא תהי’ תפלה הראשונה מנחה והשני’
מעריב ,ואם כבר לילה תהי’ הראשונה מעריב והשני’ תשלומין למנחה .וא”כ גם בנידן דידן הי’ אפשר לעשות תנאי
בכונה .אמנם גם עצה זו אינה מן המובחר ,דגם היא במחלוקת שנוי’ ,דהב”י בהל’ ראש השנה (סי’ תק”ץ) הביא
בשם הרא”ם שאי אפשר לעשות תנאי בכונה ,ואף שהב”י חולק עליו וכן הרמ”א (סעי’ ו’) מ”מ כתב שם המג”א
דלכתחילה לא רצו לתקן באופן כזה שנצריך לתנאי ,ע”ש.
ואולי הי’ מקום לומר שבאמירה זו שהיא רק חלק מקיום המצוה אין צורך בכונה כלל ,כי יהי’ די בכונה בהתחלת
אמירת ההגדה לחד מ”ד ולאידך יהי’ מספיק הכונה בשעת האכילה ,כי אולי אין צורך בכונה בכל משך זמן קיום
המצוה ודי בהתחלתה ,וכמו שהביא בשדי חמד (מערכת מ’ כלל סא) כן מס’ הורה גבר ,ואף הוא הסכים לדעתו
מסברא ולא מראי’ .אמנם מדברי ה”דרך פקודך” בהקדמתו (שם) בענין כונה בתפלה שמחלק בין כונת פירוש
המלות שבחסרונה אולי אינו חוזר להתפלל ,לבין חסרון בכונת קיום המצוה שאז חוזר ,ומשמע שזה צריך להיות
בכל משך התפלה ,וכן כתב מפורש בחי’ הגר”ח על הרמב”ם (הל’ תפלה) שהאריך באותו החילוק שכבר קדמו
הדרך פקודך בקצרה ,ובתוך דבריו כתב וז”ל ובאמת דגם בדין כוונה תרי דינים יש בזה ,חדא דין כוונה שמכוון
לעשות המצוה והוי מדין כוונה של כל המצות דקי”ל מצות צריכות כוונה ,ובזה אין חילוק בין ברכה ראשונה
לשאר התפלה ,כיון דהוא דין הנוהג בכל המצות‘ ,וכשאר המצות דכל המצוה כולה צריכה כוונה’ ולא מהני כוונת
מקצתה ,הכי נמי בתפלה דכוותה כולה צריכה כוונה ,וזהו שפסק כן הרמב”ם דהא דבעינן שידע שהוא עומד
בתפלה מעכב בכל התפלה כולה ,עכ”ל .א”כ גם דרך זה אינו מוסכם.
אשר ע”כ אחרי כל הנ”ל הי’ נראה הכרח לומר שהכונה במצוה דיה כשמכוון שרוצה לקיים מצוה זו שצוה אותה
הבורא ית’ (לשם יחוד קוב”ה ושכינתי’) לעשות נחת רוח לפניו ית’ ,ואינו צריך לכוון איזה מצוה היא זו ומאיזה
פסוק נלמדה ,ואם היא מצות עשה מן התורה או מדרבנן .וחילי ממה דבלא”ה לא מצינו ידינו ורגלינו בביהמ”ד,
מאחר שמצינו חילוקים רבים בין מוני המצוות כהרמב”ם והרמב”ן והסמ”ק והסמ”ג ועוד ,שמחולקים איזה מצוות
הם בפני עצמם ואיזו נכללים במצוה אחרת ,וכן מאיזה פסוק בתורה ילפינן לה .וחוץ מזה ישנן פלוגתות בין
הראשונים בכמה וכמה מצוות אם הם דאורייתא או דרבנן ,אם נוהגות בזמן הזה מן התורה או רק מדרבנן והם
מהפ’ לא תסור .ועוד יותר מזה ישנן כמה מצוות שפעם היא מדאורייתא כגון ברכת המזון שכשאכל כדי שביעה
חייב מה”ת ,ואם אכל רק כזית אינו חייב רק מדרבנן ,וכן למשל טבילת כלים שאם הם של מתכות מחויבים
בטבילה מה”ת ואם הם של זכוכית אינם חייבים רק מדרבנן ,כמו כן מצות נטילת הארבע מינים שביום ראשון
של חג היא מצוה מה”ת ובשאר הימים היא רק מדרבנן זכר למקדש ,נמצא שבאותה המצוה תשתנה מפעם
לפעם הכונה ,וכמעט שאפשר להמליץ ע”ז לא ניתנה תורה למלאכי השרת .שוב ראיתי שכיונתי לדעת גדול כי
כן מפורש בס’ ערוך השלחן (סי’ ס’ אות ח) וז”ל“ :לפי מה דקיי”ל מצות צריכה כונה יש להיזהר בכל מצוה לכוין
לשם מצוה וא”צ לכוין לשם מצוה זו אלא סתם לשם מצוה דכן מבואר מרש”י (רפ”ב דברכות) שכתב מצות
צריכה כונה שיהא מתכוין לשם מצוה” ,ע”ש עכ”ל .ואף שהראי’ אינה מוכרחת כ”כ דאפשר דקיצר כדרכו בקודש,
מ”מ מסתבר מאוד דכן הוא באמת.
אלא ד”בדרך פקודך” בהקדמה לא כתב כן וז”ל“ :ענין הכוונה הוא שצריך לכוין הנני מכוין בעשייתי זאת לצאת
ידי חובת מצוה ‘פלונית’ כאשר צונו ד’ אלקינו ,זהו עיקר הכוונה המחוייבת אשר בלעדה לא תתכן המצוה” .וכן
ממש”כ צריך לכוין מקודם שעושה כדי לקיים ‘מה שצוהו חז”ל כאשר נצטוינו בתורה לא תסור’ וכו’ (הובא לעיל).
ועוד כתב (שם) בענין תפלה וז”ל“ :כן הוא הענין בכאן ,לא מיבעיא אם לא ביקש עדיין בזה היום במו פיו איזה
בקשה הנה התפלה הראשונה היא במ”ע דאורייתא ,אלא אפי’ אם כבר ביקש איזה ענין וגם אם כבר התפלל
תפלה אחת ביום ,הנה חז”ל תיקנו שאינו יוצא יד”ח המצוה רק בג’ תפלות דוקא ,הנה כלם נכללים בכלל המ”ע
דאורייתא ולעבדו בכל לבבכם ,וצריך לכוין בכלם לקיים ‘המ”ע ולעבדו וכו’ עפ”י תקנת חז”ל’ ,ובזולת זה לא יצא
י”ח לפי סברא הלזו ,והמשכיל יבין .וידעתי שיש מקום לבעל דין לחלוק ממאמר רז”ל בכמ”ק בש”ס שתפילה
דרבנן ואקילו שם בכמה עניינים ,הדבר הזה צריך ביאור רחב אכ”מ יפורש במ”א אם ירצה הגוזר” ,עכ”ל ,וצ”ע.

ח

המשך מעמוד ז'
היוצא מזה לענינינו ,כיון שהתורה
הקפידה להניח תפילין כסידרן ,של יד
קודם ואח”כ של ראש ,לדעת המנ”ח
גם כשמניחן יחד בבת אחת הוי
כסידרן ,דהקפידא הוא שלא יקדים
של ראש תחילה אבל בבת אחת
שפיר ,ולדעת הד”ח אסור גם בבת
אחת כיון דהקפידא הוא שהשל יד
יקדים ובבת אחת לא קדם.

ולהלכה פסק הרידב”ז (בשו”ת
או”ח סי’ ב”א קמ”ב) שאם הניחן
בבת אחת אין בזה שום איסור
דאינו מעביר על המצוות ,כיוון שלא
הקדים השל ראש ,והעיר הרידב”ז
דא”כ למה פסק השו”ע שאם פגע
בשל ראש תחילה יעבירו ,הלא יכול
להניחן יחד ועי”ז אינו מעביר על
המצוות? ותירץ שלא הצריכוהו

לטרוח כ”כ להניחן בבת אחת ,לכן
יעביר את השל ראש ויניח קודם
של יד ,אבל לדינא מותר להניחן
בבת אחת ,ומדברי הרידב”ז נראה
להדיא שזהו הביאור גם לדעת
המנ”ח שבבת אחת ג”כ הוי כסידרן,
דהקפידא הוא שלא יהא השני
קודם לראשון ולכן בבת אחת שפיר
דמי ואינו מעביר על המצוות.

חדשה
מנחה
מהנעשה ונשמע
בישיבתינו הקדושה לצעירים הסתיים השבוע חלקו הראשון של מבצע “מנחה למלך” במסגרתו שיננו הבחורים את
מצוה ט’ ב”מנחת חינוך” לקראת השמחה הגדולה בבית רבינו הקוה”ט שליט”א ולהעניק זאת כ”מנחה למלך” לכבוד
שמחתו.
לרגל סיום לימוד המצוה ,זכו התלמידים המצטיינים להיבחן אצל מורנו הרב חיים מאיר שליט”א ,אשר עבר על כל
המצוה ישר והפוך ועקב אחר התמצאתם בכל מראה מקום שהמנחת חינוך מציין.
במהלך המבחן ,תוך שהבחורים מפליאים בידעותיהם ,הביע מורנו הרב חיים מאיר שליט”א את קורת רוחו ,ואמר
“בחורים אלו זוכים להרוות רוב נחת לרבינו הקוה”ט שליט”א ע”י לימוד מנחת חינוך אשר כה רבות דורש זאת מאיתנו,
כן עודדם וחיזקם לקראת החלק השני של מבצע “מנחה למלך” ,אשר במהלכו ילמדו מצוה י”א בעל פה ,לכבוד ראש
השנה דידן  -כ’ אדר יומא דהילולא הראשון של אבינו רוענו עט”ר הקוה”ט זי”ע ,ולכבוד שמחת הבר מצוה לנכד רבינו
הקוה”ט שליט”א.

ט

מכתב למערכת מאת:

דומ"ץ דקהילתינו הק'  -לונדון

גרשון הכהן שפיטצער
דומ”ץ דחסידי ויז’ניץ
לונדון יצ”ו
יום א’ לסדר “את אחי אנוכי מבקש” י”ח כסלו תשע”ג לפ”ק
לכ’ העורכים החשובים של הגליון הנפלא מלא אורה “גליון המנחה”.
איש איש בשמו הטוב יבורך ,נועם ה’ עליכם.
בראשית דברי אביע קצת את רגשי לבבי אשר זה זמן זמנים שרציתי לבוא בכתובים להודות לכם בשם אלפי חסידי ויז’ניץ,
על פעלכם הטוב ,להחיות נפשנו ,ולעשות רצון צדיק כ”ק אבינו רועינו שליט”א ,שאמר בלשון קדשו כמה פעמים “איך וויל
ס’זאל זיך קאכן אין מנחת חינוך” ,ובוודאי גליון זה גורם לכך ,כי השאלות וההערות שבו מהוים שיחה משותפת בין כל אנ”ש,
ואשריכם ואשרי חלקכם שזכיתם לכך.
לקראת המצוה הבעל”ט מצוה כ”א  -מצות סיפור יציאת מצרים ,אצרף לכם כאן איזה הערות ,ועשיתם כחכמתכם לקרב
או לרחק ,וזה החלי:
יש לחקור :א .מצות סיפור יציאת מצרים מהו ,ב .האם הוא מדאורייתא או דרבנן ,ג .האם נשים חייבות בהם או לאו ,ד.
אם הלל בליל הסדר הוא חלק מסיפור יציאת מצרים או מצוה בפני עצמה.
והנה סיפור יציאת מצרים מהו ,הרי כתב הרמ”א (סי’ תע”ג ס”ו)“ ,ויאמר בלשון שמבינים הנשים והקטנים ,או יפרש להם
הענין ,וכן עשה הר”י מלונדר”י כל ההגדה בלשון לעז ,כדי שיבינו הנשים והקטנים” ,ובאמת מזה משמע דנשים חייבות ג”כ
בסיפור יצי”מ ,אלא שבשו”ת “בית דוד” (סי’ רנ”ו) כתב “דבאמת אין הנשים חייבות בהגדה שהרי היא מצוות עשה שהזמן
גרמא ,אלא שהחיוב עלינו לספר להם ,וע”כ עשה שהנשים יבינו ,כיון שהוא חייב לספר להם ניסי ה’ ונפלאותיו” {וכן משמע
מדאמר “שיבינו הנשים והקטנים” ,והרי הקטנים וודאי אינם מחויבים ,אלא ע”כ שזה חיוב עלינו לספר להם} ,ומזה משמע
דהחיוב הוא לספר לאחרים.
ה”מנחת חינוך” בתחילת המצוה חקר דמה שונה החיוב לזכור יציאת מצרים בכל יום מסיפור יציאת מצרים בליל הסדר,
ובמסקנת דבריו מצדד לומר ,דבכל השנה המצוה להזכיר לעצמו ובליל הפסח המצוה לספר לבנו ,וכן מבואר להדיא בדברי
התשב”ץ ז”ל בספרו “יבין שמועה” (מאמר חמץ ח”ג בד”ה מצות עשה מן התורה) שכתב “וזאת המצוה {לספר לבניו} היא
מיוחדת בליל פסח ,נוספת על מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום ולילה” ,ע”כ .וכן בשולחן ערוך הרב (שם סעיף י”ד)
כתב “אמירת ההגדה מצוה לאמרה דרך תשובה על שאלות ששאלוהו” ,ומשמע שזה מצוה לספר לאחרים ,או לענות על
שאלותיהם.
אלא שכמה ראשונים (אורחות חיים בהל’ ליל הפסח אות י”ח ,ובאבודרהם בשם רשב”א ועוד) נתנו טעם למה אין מברכים
על סיפור יציאת מצרים ,משום דגם בדיבור א’ יצא ,וכן כתב גם ה”פרי מגדים” (בפתיחה להל’ קריאת שמע)“ ,מן התורה
כי אמר :ה’ הוציאנו ממצרים ,יצא” ,וגם ר’ סעדיא גאון בספר המצוות שלו וכמו”כ הבה”ג וכן הר”א הזקן ובספר יראים לא
מנו כלל מצוה זו ,עכ”פ נראה מזה שהם סוברים דלא הוי מן התורה כלל ,ודלא כהרמב”ם שכתב בפירוש שהוא מן התורה
{בדא”ג בספר אור שמח כ’ על הרמב”ם בהל’ קריאת שמע פ”א ה”ג ,דמה שכתב הר”מ ומצוה להזכיר יציאת מצרים ,אינו
אלא מדרבנן וכו’ וידעתי כי הוא חידוש מאוד ,בכל זה הגדתי אשר עם לבבי עכ”ל}.
והאם נשים חייבות בזו המצוה ,כבר הובא לעיל מ”ש בשו”ת בית דוד בזה ,והפרמ”ג כתב ע”ז דהגם שאף הן היו באותו הנס
והוא סברא לחייב הנשים גם במצות עשה שהזמן גרמא ,זה שייך רק במצוה דרבנן כמו מגילה ,ולא במצות עשה דאורייתא,
וראיה מסוכה דאפילו שגם הנשים היו בענני כבוד במדבר ,מ”מ פטורות הן מלישב בסוכה ,אלא שהמהרש”ם העיר ע”ז
מדברי התוס’ (מגילה דף ד’ ע”א ד”ה שאף הן) דמבואר להיפך ,שהקשו התוס’ “למה צריכים היקישא דכל שישנו בבל תאכל
חמץ ישנו בקום ואכול מצה ,הרי בלא”ה הן היו באותו הנס” ,ותירצו שם ב’ תירוצים ,א .דמשום האי טעמא לא מיחייבי
אלא מדרבנן ,ב .דאי לאו ההיקש הוה אמינא דליפטרי מגזירה שוה דט”ו ט”ו מחג הסוכות ,עכתו”ד .עכ”פ מבואר מדבריהם
דמדרבנן מיהא ודאי מחייבי מטעם דאף הן היו באותו הנס ,ועוד שבתוס’ (סוכה דך ל”ח ע”א ד”ה מי) כתבו דמסתמא לא
תיקנו חז”ל ד’ כוסות ,אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה ,וא”כ כיון דנשים חייבות בכוסות חייבות גם בהגדה ,גם ב”ברכי יוסף”
להחיד”א אות ט”ו השיג על שו”ת בית דוד הנ”ל ,והעיר דמדברי התוס’ הנ”ל במגילה בתירוץ ראשון משמע דמדרבנן מיחייבי
ובהתירוץ השני משמע דגם מדאורייתא חייבות ,דרק מטעם גזירה שווה הוה אמינא דליפטרי ,משמע דבלאו הכי אף למצוה
לא צריכא לן קראי ,כי היינו יודעים מאף הן היו באותו הנס ,וסיים שם החיד”א דגם בספר החינוך מבואר דמצוות ההגדה
נוהגת גם בנשים ,עיי”ש ,וכבר האריך בזה המנחת חינוך בסוף המצוה אי נימא דנשים חייבות.

י

ואי הלל הוי חלק מהמצוה או מצוה בפני עצמה ,מדברי התוס’ בסוכה שזכרנו ,שכתב שתיקנו ד’ כוסות כדי שיאמר עליו
“הלל” והגדה ,משמע דהלל הוא חלק מהמצוה של סיפור יציאת מצרים ,וכן נראה גם מלשון החינוך שכתב “כל אחד כפי
צחות לשונו “להלל” ולשבח” ,משמע שהלל הוא חלק מהמצוה של סיפור יצי”מ ,גם רש”י (בפסחים ל”ו ע”א בד”ה שעונין)
כתב “גומרין עליו את ההלל ,ואומרים עליו הגדה” ,וכן כתב הר”ן בשם רב האי גאון דלכן אין מברכים על ההלל בלילי פסחים
כי אין אנו קוראים אותו בתורת קורין אלא בתורת אומר שירה וכו’ וכן הסכימו הגאונים רב צמח ורב יוסף ור’ יצחק בן גיאות
ז”ל.
אלא שהתוס’ (מגילה דף כ”א ע”א ד”ה לאתויי) כתבו “יש למהר לאכול מצה של אפיקומן לפני חצות ,אבל בהלל שלאחר
אפיקומן אין להחמיר כ”כ ,שהרי מדרבנן הוא” ,ומזה משמע דהלל הוא רק מדרבנן ולא מן התורה זולת אם נאמר דרק ההלל
שלאחר אפיקומן אינו אלא דרבנן ,משא”כ ההלל שלפני המצה הוא מדאורייתא ,ויש להטעים סברא לזה דהרי ב’ הפרקים
הראשונים איירי מיציאת מצרים ,משא”כ הפרקים האחרים ,ואולי יש להעמיס את זה בלשון התוס’ שכתבו שה”הלל של אחר
אפיקומן” אין להחמיר כ”כ ,דמשמע דווקא ההלל של אחר אפיקומן הוא מדרבנן ,וצ”ע.
ואציין מה שראיתי בשם א’ מתלמידי בעש”ט הק’ זי”ע ,דלכך סיבב הקב”ה שבניו של משה רבינו ע”ה לא היו בעת יציאת
מצרים אלא במדין ולא הרגישו הנס בגופם והלא דבר הוא ,אלא דהיתה סיבה מאת ה’ שמשה רעיא מהימנא יהיה הראשון
לקיים מצות סיפור יציאת מצרים ,וע”י שיכניס במצוה רשפי אש קודש יהיה אח”כ לכל ישראל כשיבואו לקיים מצוה זו -
לספר ביציאת מצרים יקיימוהו באותה התלהבות שקיימו משה רבם כי הרי הוא קיימו בשם כל ישראל ,וזה פירוש הפסוק
בפרשת בא “למען תספר באזני בנך ובן בנך ...וידעתם כי אני ה’” ,שקשה מהו שהתחיל בלשון יחיד וסיים בלשון רבים ,אלא
הפסוק מדבר למשה רבינו עצמו “למען תספר באזני בנך” וגו’ ,כי הרי הם אינם במצרים ,ועי”ז כלל ישראל ידעו כי אני ה’ כי
כאשר יקיימו המצוה לאחר שקיימו משה רעיא מהימנא ,כל האש והקדושה שהשפיע משרע”ה יכנס בכל המקיימים אחריו,
וממילא יתלהבו ויגיעו לאמונת אלוקי עולם ,וידעתם כי אני ה’.
ואסיים מעין הפתיחה ,בברכה שתזכו עוד רבות בשנים לעמוד לימין קדשו של כ”ק רבינו הקוה”ט שליט”א ,להגדיל תורה
ולהאדירה להרבות כבוד החסידות וכבוד ויז’ניץ לנחת רוח לרבינו הקוה”ט זי”ע.

כ”ד המברככם מעומק הלב
גרשון הכהן שפיטצער
לונדון יצ”ו

המנחה
פלפולי
תשובות לשאלה מהגליון הקודם
תורף השאלה:
א .המנ”ח (סק”א ד”ה והנה) דן לגבי חמץ ע”י תערובות כשאין בו כזית בכדי אכילת פרס ,האם האיסור הוא רק מדברי סופרים או
שהאיסור הוא מדאורייתא מדין חצי שיעור ,והנפק”מ דאי הוה איסור תורה אין החמץ בטל ,אך אי הוה רק דרבנן אז אמרינן דמן
התורה בטל ,עכתו”ד.
וצ”ע ,דגם אי האיסור דתערובות חמץ בפחות מכדי אכילת פרס אינו אלא מדרבנן ,מ”מ הרי הרמב”ם סובר שחמץ הוה דשיל”מ
וא”כ אינה בטילה ,כי דשיל”מ אפילו באלף לא בטל.
ב .ועוד צ”ע ,דגם אי נימא דהטעם הוא משום איסור חצי שיעור הרי לכאורה חצי שיעור אינו אותו שם איסור אלא הוא איסור חדש
ששמו ‘חצי שיעור’ ,וא”כ הדרינן לזה שגוף האיסור ליכא ושפיר צריכה להיות בטילה גם אי נימא דעדיין אסור מן התורה משום
חצי שיעור ,וצ”ע.

הר”ר מאיר בידר הי”ו  -אשדוד
ר”מ בישיבתנו הק’
בכדי ליישב דברי המנ”ח ,יש לנו להקדים ולעיין בדברי הרמב”ם
בפרק ט”ו מהלכות מאכ”א הלכה ט’ .דז”ל“ :חמץ בפסח  ...לפי שאין
התערובות אסורה לעולם (היינו דהוי דבר שיל”מ) וכו’ לפיכך אוסר
בכל שהוא בין במינו ובין בשאינו מינו ,ודברים אלו לכאורה קשה
להולמן ,הרי כלל ידוע הוא בדין דשיל”מ דרק מין במינו לא בטיל אבל
בשאינו מינו בטיל וא”כ איך כתב כאן הרמב”ם לגבי חמץ בפסח דאף
בשאינו מינו אינו בטיל ?
והאמת שהרמב”ם עצמו נתקשה בזה בהלכה י”ב וז”ל “יראה לי שאפי’
דבר שיל”מ אם נתערב בשאינו מינו ולא נתן טעם מותר ,ואל תתמה
על חמץ בפסח ,שהתורה אסרה “כל מחמצת” לפיכך החמירו בו”,
עכ”ל.ודבריו צריכים ביאור גדול ,מה ענין הפסוק “כל מחמצת” לדין

דשיל”מ ,הרי וודאי דין דשיל”מ לא בטיל הוא מדרבנן ולא מדין תורה,
וביותר קשה הרי הרמב”ם (פ”א מהל’ חמץ ומצה ה”ו) כותב שהפסוק
מיירי דווקא ביש כזית בכא”פ בתערובת וכאן כתב הרמב”ם שאוסר
החמץ בכל שהוא.
ולבאר כל הנ”ל נראה לומר בדעת הרמב”ם שכמה דברים נתחדש
ומכח פסוק של “כל מחמצת לא תאכלו” ,א .בכל האיסורים שבתורה
שנתערבו בהיתר קיימא לן לדעת הרמב”ם שטעם כעיקר הוא רק
מדרבנן ,דהיינו שאם בתערובת האיסור וההיתר אין ממשות ויש רק
טעם של איסור אין איסור מהתורה ואסור רק מדרבנן ,וכאן בחמץ
נתחדש דאף באופן שיש רק קיוהא בעלמא ולא ממשות אם זה שיעור
של כזית בכא”פ הוי איסור תורה לגבי מלקות ,אכן כרת ליכא כ”ז שאין

אי

בו כ”א קיוהא ,וכמו שכתב להדיא המנ”ח במצוה זו ד”ה הנה הרבה
פוסקים ,אבל אם יהיה בתערובת  -חמץ בעין ויש בו כזית בכא”פ יהיה
אף איסורו כרת ,ומזה חזינן דאף אחר הלימוד של “כל מחמצת” עדיין
יש נפק”מ בין איסור בעין ממש לאופן שיש בו רק קיוהא.
ב .באופן שאין כזית בכדי אכילת פרס שאינו אסור מהתורה ויש
לאוסרו רק מדין דשיל”מ מדרבנן ,בזה חידשו חכמים דאף דבעלמא
קיי”ל דרק מין במינו לא בטיל בדשיל”מ ,כאן בחמץ שרואים שהחמירה
התורה יותר בתערובת בפסוק “כל מחמצת” אף חכמים החמירו ליתן
דין דשיל”מ באינו מינו ,וכן כתב להדיא רבינו מנוח בהל’ חו”מ פ”א
ה”ה וז”ל :יש תמיהין על הרב מההיא דאשכחן בירושלמי דכי אמרינן
דשיל”מ לא בטיל דווקא מב”מ אבל באינו מינו בטיל בנותן טעם ,וחמץ

אפילו באינו מינו נמי לא בטיל ,ואין כאן תימה דכי אמרינן בירושלמי
דשיל”מ בשאינו מינו מותר הנ”מ בשאר איסורין אבל חמץ בפסח
אסור “שהתורה אסרה כל מחמצת ולפיכך החמירו בו” ,עכ”ל.
ועתה יש ליישב התמיהה הנ”ל על דברי ה”מנחת חינוך” שכ’ דאם אין
בתערובת כזית בכא”פ הוה דרבנן ובטל ולכא’ לרמב”ם הרי לא בטיל
מדין דשיל”מ ,התשובה היא שזה דווקא באופן שיש בתערובת חמץ
בעין אלא שזה פחות מכזית בכא”פ אבל אם יש רק קיוהא בעלמא
אין בזה דין דשיל”מ ובטל ,והרי כל סוגיא דהכא דהמנ”ח דן הרי הוא
באופן כזה דלכן אין כרת ,וכמש”כ לעיל דאין בזה כ”א קיוהא ,ובזה
חילק המנ”ח בין יש כזית בכא”פ לאין בו כדי אכילת פרס ,ולכן לצד
שזה מדרבנן האיסור בטל אף לדעת הרמב”ם שלחמץ יש דין דשיל”מ.

תגובת המערכת:
דברי הרב הכותב שיחי’ נכונים מאוד ,אך יש להוסיף ,וכפי שכתבת בתו”ד דכל הדין דדשיל”מ אינו בטל היינו רק דין דרבנן
וא”כ ל”ק בכלל ,כי דברי המנ”ח קאי אביטול מדאורייתא ,דהיינו דמדאורייתא בטל בכה”ג אבל גם הוא מודה דמדרבנן אינו
בטילה מדין דשיל”מ וממילא ל”ק ,עי’ היטב בפמ”ג יו”ד סי’ ק”ב (משב”ז סק”א).

הר”ר שלמה פוירשטיין הי”ו  -אלעד
(א) בנידון השאלה במש”כ המנ”ח גבי חמץ ע”י תערובות כשאין בו
כזית בכדי אכילת פרס ,דנפק”מ לדינא אי איסורו מדברי סופרים או
מדאורייתא לעניין אי בטל (ואינו מצטרף אי אכל חצי זית חמץ גמור)
דאי איסורו מדאורייתא אינו בטל ואי מדרבנן בטל דהוי כאיסור חדש,
ולכאורה אף דהוי מדרבנן אינו בטל לדעת הרמב”ם דסובר דחמץ הוי
דבר שיש לו מתירין וא”כ אינו בטל לפי דעת הרמב”ם.
והנה ב”ישועות יעקב” (או”ח סימן תמז סק”ז) ביאר דסברת המחלוקת
בין הפוסקים אי חמץ הוי דשיל”מ או לא תלוי בטעמא דמילתא דלפי
רש”י (ביצה דף ג :ד”ה דבר) וז”ל “שיכול לאכלו אחר ביו”ט בהיתר”
הוא הדין בחמץ ,אבל לשיטת הר”ן בנדרים (כב ).לחכמים דכל דבר
שנתערב מין בשאינו מינו בטיל כי ההיתר מתיש כוחו של האיסור
ע”ש ,והנה דין ביטול “מין במינו” היינו רק באופן ששניהם שוים
בטעמם ,במהותם ובדינם ,ודבר שיש לו מתירין נחשב כהיתר ,ובעצם
ההיתר רק מחזק ומאלים כוחו של האיסור ,וא”כ בחמץ לא שייך דין
זה ,כי בשעת העירוב אינו מותר ,והוי מין בשאינו מינו.
ולפי הנ”ל מובן דהרמב”ם שפסק דחמץ הוי דשיל”מ סובר כטעמו
של רש”י דעד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר ,וא”כ הוי ג”כ רק דין

דרבנן ,ולפי”ז י”ל מש”כ המנ”ח דמדאורייתא יהיה מותר ויתבטל ,דרק
מדרבנן אינו בטל ודו”ק.
(ב) ובנוגע לשאלה השניה גבי איסור חצי שיעור ,דאף אף נאמר
דהטעם לאסור בכה”ג הוא משום חצי שיעור הא מ”מ יתבטל בגלל
שהאיסור תורה פקע ורק שיש כאן איסור כללי דחצי שיעור שאוסר,
אבל אין זה אותו שם האיסור וצ”ע.
יש לציין דבנידון זה חקר ה”צפנת פענח” (הל’ איסורי ביאה פ”א ה”ח)
בכללות האיסור “חצי שיעור” מה הגדרתה אי הוי מכל אחד שם בפני
עצמו ,או שם כללי ,והנפקא מינא יהיה באחד שאכל כמה חצאי
שיעורין מאיסורין שונים אם מצטרפין לכזית ועבר על איסור תורה
שאכל כזית חצי שיעור ,או דאינם מצטרפים כי נחשב רק שעבר על
איסור של אכילת חצי השיעור על איסור בשמו ואינו מצטרף.
והרמב”ם (הל’ מאכ”א פ”ד הט”ז) פסק וז”ל לפיכך הלוקח מעט חלב,
דם ,וכו’ וצירף מן הכל כזית ואכלו אינו לוקה ודינו כדין אוכל חצי
שיעור” עכ”ל ,מובן מדבריו אינו שם כללי ואיסור חדש ,אלא הוי חצי
שיעור מכל אחד שם בפני עצמו וא”כ לא נתבטל האיסור כי שמו
נשאר אף ב”חצי שיעור”.

תגובת המערכת:
מש”כ בשם הישיע”ק אכן מלתא בטעמא הוא אבל יש מן האחרונים שחולקי על הנחה זו ה”ה הפמ”ג (יו”ד קב משב”ז סק”א)
שכתב דגם לשי’ הר”ן אי”ז מדין ביטול מין במינו דאורייתא ממש ,כיון דעכשיו איסור בהיתר הוא ורק למחר יהיה היתר בהיתר,
וחכמים אמרו שמסתכלין עתה כאילו הוא כבר היתר בהיתר וא,כ גם לשיטתו הרי”ז דין דרבנן ע”ש ,וע”ע בשו”ת רעק”א
(מהדו”ק סי’ כז וסי’ קפט) וקובץ שיעורים (ביצה אות ד) ,ותבין שבזה נחלקו הפמ”ג והישויע”ק ודו”ק.
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